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საგანმანათლებლო  

პროგრამის 

დასახელება 

საჯარო მმართველობა 

მისანიჭებელი 

კვალიფიკაცია საჯარო მმართველობის ბაკალავრი 

პროგრამის მოცულობა 

კრედიტებში 

პროგრამა მოიცავს 240 ECTS კრედიტს, მათ შორის 220 ECTS კრედიტი ეთმობა 

სააუდიტორიო სახის სწავლებასა და სტუდენტის დამოუკიდებელ მუშაობას, 10 ECTS 

კრედიტი ეთმობა პროფესიულ პრაქტიკას და 10 ECTS კრედიტი სტუდენტის საბაკალვრო 

ნაშრომს. პროგრამა შედგება სპეციალობის საბაზო სავალდებულო და არჩევითი სასწავლო 

კურსებისაგან.  

საგანმანათლებლო 

პროგრამის მიზანი 

აკადემიური აქტიურობით და პროფესიული კომპეტენციების მქონე   საჯარო 

მმართველობის ბაკალავრის მომზადება, რომელმელსაც აქვს ორგანიზაციის მართვის და 

ადმინისტრირების პრაქტიკული უნარ-ჩვევები ადმინისტრაციული, ორგანიზაციული და  

მმართველობითი  საქმიანობების მიმართულებით, რაც მოიცავს ორგანიზაცის 

სტრუქტურული, ადამინისტრაციული,  კოორპორატიული და შრომითი ურთიერთობების, 

პროექტების და ინფარსტრუქტურის მართვის, პერსონალის მართვის და ქცევის, 

ორგანიზაციის მართვის  ელექტრონული სისტემის ა სხვა ასპექტების შესახებ ფართო 

ცოდნას და გამოყენებას.    

სწავლის შედეგები 

ფლობს ფართო ცოდნას ორგანიზაციის მართვის და ადმინისტრირების ძირითადი 

ცნებების, თანამედროვე კონცეფციების, მოდელების და თეორიების; რაციონალური 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების ტექნოლოგიების; ორაგნიზაციის 

ფუნქციონირების მექანიზმების, პრინციპების და მართვის თანამედროვე სისტემების; 

ორგანიზაციის როგორც ერთიანი სისტემის ფუნქციონირების ძირითადი 

კანონზომიერებების, ორაგნიზაციის მენეჯმენტის და  ადმინისტრირების  

მიმართულებების, ორგანიზაციული მართვის   ელექტრონული სისტემების შესახებ და 

შეძლია ორგანიზაციის მართვის და ადმინისტრირების პრაქტიკული უნარ-ჩვევების 

განხორციელება,  რაც მოიცავს  ადმინსიტრაციულ-მმართველობითი საქმიანობების 

მიმართულებით საჭირო კომპეტენციების ფლობას, რითაც ახდენს ორაგნიზაციის მართვის 

და ადმინისტრირების, ორგანიზაციებისა და ინსტიტუციების საქმიანობისა და 

ფუნქციონირების დაგეგმვის, შრომითი ურთიერთობების და ოპერირების, პროექტების 

შექმნის და მართვის, პერსონალის მართვის და ქცევის მიმართულებით შესაბამისი 

ქმედებების განხორციელებას.  

შეფასების წესი 

სტუდენტის შეფასება ხდება შემდეგი სახით: ა) (A) ფრიადი - 91 ქულა და მეტი; ბ) (B) 

ძალიან კარგი - 81-90 ქულა; გ) (C) კარგი - 71-80 ქულა; დ) (D) დამაკმაყოფილებელი - 61-70 

ქულა; ე) (E) საკმარისი - 51-60 ქულა. (FX) ვერ ჩააბარა - 41-50 ქულის მიღების შემთხვევაში 

სტუდენტს  ფლება ეძლევა დამატებით გამოცდაზე ერთხელ კიდევ გავიდეს. (F) ჩაიჭრა - 

40 ქულის ან ნაკლების  იღებისას სტუდენტს საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

საკონტაქტო პირი 

პროგრამის ხელმძღვანელი: 

ირაკლი მანველიძე 

ტელ : 577 14 10 99 

E-mail irakli.manvelidze@bsu.edu.ge 

 


